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Α. Ατµοσφαιρικές εκποµπές χωρίς τη χρήση ∆ευτερογενών καυσίµων 
 

Συγκρότηµα Μετρούµενη 
παράµετρος 

Όριο ΑΕΠΟ 
χωρίς 

συναποτέφρωση 
(mg/Nm3)* 

Μ.Ο. ΕΤΟΥΣ 
(mg/Nm3)* 

ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ**  (h) 

Συνεχής/ 
Περιοδική 
µέτρηση 

Σ/Φ ΠΚ4 

Σκόνη 50 2,4 0 Συνεχής µέτρηση  

SO2 400 43,4 0 -//- 

NOx (as NO2) 1200 864 0 -//- 

Η/Φ ΠK4 Σκόνη 50 7,7 0 Συνεχής µέτρηση 

Σ/Φ ΜΑ4 Σκόνη 50 2,2 0 -//- 

Σ/Φ ΜΤ6 Σκόνη 50 17,0 0 -//- 

Σ/Φ ΜΤ7 Σκόνη 50 10,4 0 -//- 

 

* Τα Νm3 είναι επί ξηρού και ανηγµένα σε 10%O2 

  ** Επιτρεπτή διάρκεια υπέρβασης των ορίων: 60 h ετησίως για κάθε ρύπο 
 
∆εν υπήρξαν υπερβάσεις και οι εκποµπές ήταν πολύ µικρότερες από τα επιτρεπτά όρια. 
  
Β. Ατµοσφαιρικές εκποµπές µε συναποτέφρωση ∆ευτερογενών καυσίµων 
 

Συγκρότηµα Μετρούµενη 
παράµετρος 

Όριο ΑΕΠΟ 
µε 

συναποτέφρωση 
(mg/Nm3)* 

Μ.Ο. ΕΤΟΥΣ 
(mg/Nm3)* 

ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ**  (h) 

Συνεχής/ 
Περιοδική µέτρηση 

Σ/Φ ΠΚ4 

Σκόνη 30 2,3 0 Συνεχής µέτρηση  

SO2 200 56,9 0 -//- 

NOx (as NO2) 800 661 0 -//- 

HCl 10 1,0 0 
Συνεχής µέτρηση 

από τον Ιούλιο 2014 

TOC 40 7,8 0 -//- 

Cd+Tl 0,05 0,0009 - 
Περιοδική µέτρηση 

(µία ανά 3µηνο) 

Hg 0,05 0,0072 - -//- 

Sb+As+Pb+Cr 
+Co+Mn+Ni+V 

0,5 0,0373 - -//- 

PCDDs + 
PCDFs 

0,1 ng/Nm3 0,0132 - -//- 

HF 1 0,05 - -//- 

* Τα Νm3 είναι επί ξηρού και ανηγµένα σε 10%O2 
  ** Επιτρεπτή διάρκεια υπέρβασης των ορίων: 60 h ετησίως για κάθε ρύπο (συνολικά µε και χωρίς 
συναποτέφρωση) 
 



∆εν υπήρξαν υπερβάσεις και οι εκποµπές ήταν πολύ µικρότερες από τα επιτρεπτά όρια. 
 
Β. Εκποµπές υγρών απόβλητων  
 

Από την παραγωγική διαδικασία δεν προκύπτουν υγρά απόβλητα. Ο καθαρισµός των 
λυµάτων προσωπικού γίνεται στο βιολογικό καθαρισµό του εργοστασίου σύµφωνα µε τον 
όρο της παραγρ. Β.4.4.12 της ΑΕΠΟ του εργοστασίου. Το επεξεργασµένο νερό (µετά τη 
χλωρίωσή του) διατίθεται για τη διαβροχή των δρόµων του εργοστασίου (καταστολή 
διάχυτης σκόνης). Σε περίπτωση ισχυρών βροχοπτώσεων το νερό που περισσεύει 
υπερχειλίζει στο παρακείµενο ρέµα του ∆ενδροποτάµου, σύµφωνα µε τον παραπάνω όρο. 

Η ποιότητα του νερού στην έξοδο του βιολογικού καθαρισµού ελέγχεται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα. 

 
Αναλύσεις βιολογικού καθαρισµού: 

Μετρούµενη παράµετρος 
Τιµή 

 
Όριο Νοµού* 

(mg/lt) 

PH 7,6 6-9 

BOD5  (mg/lt) <20 40 

COD  (mg/lt) 25,3 160 

Ολικά αιωρούµενα στερεά (mg/lt) 13,9 60 

 

* Για χείµαρρο ∆ενδροποτάµου (Απόφαση Νοµάρχη Θεσ/νίκης, ΑΠ 30/οικ.2885/2010/  
ΦΕΚ Β’ 1079/15-07-2010) 
 
Γ. Εκποµπές στερεών απόβλητων 

 
Από την παραγωγική διαδικασία δεν προκύπτουν στερεά απόβλητα. Απόβλητα 

προκύπτουν µόνο από τη συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού. Οι ποσότητες και ο 
τρόπος διάθεσής τους (σε αδειοδοτηµένους φορείς κλπ.) περιγράφεται στη συνηµµένη 
Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων. 
 
 
∆. Χρήση Νερού 
 
Η συνολική κατανάλωση νερού για το 2014 ήταν η εξής: 

Είδος m3/έτος 

Πόσιµο νερό 17.074 

Βιοµηχανικό νερό (µη πόσιµο) 288.673 

 
 
Ε. Βελτιώσεις - Προτάσεις Βελτίωσης 
 
ε1. Το 2014 εγκαταστάθηκε στην καµινάδα του κλιβάνου συσκευή συνεχούς ανάλυσης και 
µέτρησης της συγκέντρωσης των αερίων που εκπέµπονται από αυτήν και αποτελεί την 
τελευταία λέξη της σχετικής τεχνολογίας (HOT – WET measurement with FTIR). Η συσκευή 



µετράει 12 συνολικά αέρια και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των Περιβαλλοντικών Όρων του 
εργοστασίου. Βαθµονοµήθηκε σύµφωνα µε το ΕΝ 15267-3:2007. 
ε2. Για την καλύτερη αποθήκευση και στατιστική επεξεργασία των περιβαλλοντικών 
µετρήσεων και την ταχύτερη και ευκολότερη έκδοση αναφορών (ηµερήσιων, µηνιαίων και 
ετήσιων) έχει εγκατασταθεί σχετικό ηλεκτρονικό σύστηµα (MEAC). 
ε3. Το 2015 θα εγκατασταθεί στον περιστροφικό κλίβανο τελευταίου τύπου καυστήρας, σε 
αντικατάσταση του παλαιού, ο οποίος θα δώσει στους χειριστές την δυνατότητα να 
ρυθµίζουν καλύτερα τη φλόγα, µε αποτέλεσµα την µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 
των εκπεµποµένων οξειδίων του αζώτου (ΝΟx). 
ε4. Επίσης θα εγκατασταθεί στον προθερµαντή του περιστροφικού κλιβάνου διάταξη 
ψεκασµού υδατικού διαλύµατος ουρίας ή αµµωνίας, για την περαιτέρω µείωση των 
οξειδίων του αζώτου (µέθοδος SNCR). 
ε5. Τέλος θα κατασκευασθεί µια επιπλέον συστοιχία δεξαµενών συλλογής και διαχείρισης 
όµβριων υδάτων, επιπλέον των ήδη υπαρχόντων. 
ε6. Για τη µείωση της οπτικής όχλησης από τις α’ ύλες και τη καταστολή της διάχυτης 
σκόνης ελήφθησαν και τα παρακάτω επιπλέον µέτρα: 

• Κατασκευάσθηκαν αναχώµατα κατά µήκος της περίφραξης και εντός του χώρου του 
εργοστασίου τα οποία και δενδροφυτεύθηκαν 

• Έγιναν δενδροφυτεύσεις σε χώρους του εργοστασίου 
• Ασφαλτοστρώθηκαν όλοι οι δρόµοι του εργοστασίου, στους οποίους κινούνται 

οχήµατα 
• Εγκαταστάθηκαν κάµερες παρακολούθησης της διάχυτης σκόνης. 

 


